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600 M. SUKAKTIS
LIETUVOS KRIKŠTO

(Lietuvei Vyskupų ir Vyskupijų 
valdytojų raštas kunigams ir 

tikintiesiems)

Jau beveik 2 tūkstančius metų krikš
čionybė reiškiasi žmonijoje kaip Dievo 
Karalystė žemėje, vykdanti pasaulio Iš
ganytojo Kristaus jai patikėtą misiją. Per 
ją ir joje realizuojasi šie Kristaus žodžiai: 
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą 
ir apsčiai jo turėtų“ (Jn 10,10).

Tiesa, į jos nešamą palaimą ne visos 
pasaulio šalys įsijungė iš karto — vienos 
anksčiau, kitos vėliau, o kai kurios dar 
jai ruošiasi ir bręsta.

Prieš 600 metų Dievo Apvaizda šią ma
lonę suteikė mūsų tėvų ir protėvių žemei 
Lietuvai, šventuoju krikštu 1387 m. ji įsi
jungė į didžiąją krikščionijos šeimą, tapo 
jos palaimos paveldėtoja ir dalininke.

Mes, Lietuvos Vyskupai ir Vyskupijų 
valdytojai, (džiugiai išgyvendami krikš
čionybės palaimą, nuoširdžiai kviečiame 
mieluosius brolius Kunigus ir visus bran
gius Tikinčiuosius pažymėti Lietuvos 
Krikšto jubiliejų dvasinio atsinaujinimo 
trimečiu:

1985- ieji metai tebus mums Gerosios 
naujienos metai. Klausydamiesi pamokslų, 
gilindamiesi į mūsų kultūros istoriją, šiais 
metais susipažinsime bei įvertinsime, ką 
mūsų tautai krikščionybė yra davusi Ir 
tebeduoda.

1986- ieji tebus Sąmoningo tikėjimo me
tai. Jais stengsimės pagilinti savąsias ti
kėjimo žinias, mokysimės Kristaus Evan
gelijos šviesoje žvelgti į save ir pasaulį, 
Ir savo gyvenimo uždavinius.

1987- uosius — patį jubiliejų — švęsime 
kaip Gyvos krikščioniškosios dvasios me
tus, suprasdami, kad mūsų krikščionybė 
nėra sausa teorija, o sau ir kitiems pa
laimingas, šviesus gyvenimas.

* ♦
Krikščionybės kelias į Lietuvą nebuvo 

lengvas. Mūsų protėviai gyveno toli nuo 
didžiųjų senovės kelių, todėl ilgą laiką 
mažai buvo žinomi. Pirmieji misionieriai, 
bandę pasiekti baltų tautas, buvo čekų ir 
vokiečių vyskupai bei vienuoliai. 997 m. 
Prahos vyskupas šv. Vaitiekus (Adalber
tas) su dviem kunigais atvyko į prūsų že
mę ir bandė skleisti krikščionybę, bet bu
vo nesuprastas ir nužudytas. Toks pat li
kimas po 11 metų (1008) ištiko šv. vysku
pą Brunoną (Bonifacą), mėginusį apašta
lauti jotvingių žemėje.

Pora šimtų metų vėliau mūsų protėviai 
vėl susidūrė su krikščionimis vakaruose, 
rytuose ir pietuose daugiausia ginklu. Ka-

POPIEŽIUS VYKS AFRIKON
Popiežius Jonas Paulius II-sis rugpjū

čio mėnesį aplankys septynis Afrikos 
kraštus — Togo, Dramblio kaulo kranto 
respubliką, Kamerūną, Centrinės Afrikos 
respubliką, Zairą, Keniją ir Maroką. Tai 
bus jau 27-oji Jono Pauliaus Il-ojo apaš
talinė kelionė už Italijos ribų. Ji užsitęs 
11 dienų.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA
Iš Vašingtono ir Maskvos pranešama, 

kad JAV prez. Reaganas sutarė su Sov. 
Sąjungos komunistų partijos gen. sekre
torium M. Gorbačiovu susitikti Ženevoje 
š.m. lapkričio 19-20 d. „viršūnių konfe
rencijai“. Abi pusės paskelbė susitikimui 
skirtingas darbotvarkes.

NAUJAS SOVIETŲ MINISTRAS
TSRS Aukščiausioji Taryba liepos 2 d. 

posėdyje patvirtino naujuoju Sov. Są
jungos Užsienio reikalų ministru Eduardą 
Ševardnadzę, 57 m. amžiaus partietį, ku
ris ligšiol buvo aukštu KGB pareigūnu 
Gruzijoje ir kovojo prieš gruzinų nacio
nalizmą.

NAUJAS ITALIJOS PREZIDENTAS
Naujai išrinktas Italijos respublikos pre

zidentas Francesco Cossiga, liepos 3 d. 
priėmęs priesaiką, pasakė kalbą, kurioje 
pasisakė už Vakarų Europos politinį ap- 
sijungimą.

Italų krikščionių demokratų partijos 
56 m. amžiaus veikėjas F. Cossiga buvo 
du kartu min. pirmininku. Jis perėmė pa
reigas iš labai populiaraus prezidento 
Sandro Pertini, 88 m. amžiaus socialisto, 
kuris dabar grįžta į Senatą.

JUBILIEJUI ARTĖJANT

ringųjų prūsų ir lietuvių dažnai puldinė
jami mozūrai apie 1200 m. pasikvietė sa
vo sienų saugoti kryžiuočių ordino rite
rius. Rygoje ir apie ją įsikūrę vokiečių 
kolonistai įsisteigė kalavijuočių ordiną. 
Ilgainiui šie ordinai iš gynybinių tapo ag
resyvūs ir pridarė didžiulių skriaudų prū
sų ir latvių gentims, Lietuvai ir Lenkijai. 
Iš jų rankų lietuviai nesutiko kryžiaus 
priimti.

Rytuose ir pietryčiuose krikščioniškos 
baltarusių ir ukrainiečių žemės lengvai pa
siduodavo lietuviams valdovams, nes šie 
tik buvo pajėgūs apsaugoti nuo žiauraus 
mongolų totorių jungo. Tačiau rytietiško
ji krikščionybė neparodė žymesnio misl- 
jinio veiklumo, nesukrikščionino Lietuvos.

Didysis Lietuvos vienytojas Mindaugas, 
toli numatantis politikas, gerai suprato, 
kad nebūti krikščionims Europoje yra 
skaudus bei nuostolingas atsilikimas, to
dėl 1251 m. (ar 1250 m. gale), pasikvietęs 
iš Rygos misionierių, pasikrikštijo drauge 
su savo šeima ir būriu didikų. Kartu iš
sirūpino, kad būtų įsteigta Lietuvos vys
kupija, tiesiog priklausoma nuo Apaštalų 
Sosto (Romos). Popiežius Inocentas IV, 
įvertindamas Mindaugo ryžtą sukrikščio
ninti Lietuvą, 1253 m. atsiuntė jam kara
liaus vainiką. Juo iš tiesų buvo apvaini
kuotas ne tik pats valdovas, bet ir Lietu
vos valstybingumas. Deja, po 10 metų 
(1263) Mindaugas žuvo kaip politinių in
trigų auka. Prie valstybės vairo vėl stojo 
pagonybės šalininkai, ir krikščionybės pli
timas buvo nuslopintas.

Kunigaikščiai — Vytenis, Gediminas ir 
vėlesnieji — aiškiai matė, jog istoriškai 
būtina Lietuvai tapti krikščioniška, ir 
nesvyruodami taikė į Mindaugo pėdas — 

NEIŠSIVERČIA BE MELO
ANGARIEČIO MIRTIS IR LIETUVOS LAIDOTUVĖS

buržuazija“. Tokios klaidos Augus nebūtų 
padaręs, jei 'būtų kaip istorikas kritiškai 
pažiūrėjęs į cituojamo seno partijos atsi
šaukimo tekstą, nepasikliaudamas jo žo
džiais.

Beje, ne tik Chinesaitės, bet ir kitų su
minėtųjų kapai tada jau turėjo būti gero
kai apžėlę! Bronius Grigas mirė kalėjime 
1938-tais, Uršulė Lisienė 1939-tais metais. 
Tik apie kažkokio Boratinsko likimą sun
ku ką nors tikslaus pasakyti, nes jis ir 
tarybinių enciklopedijų sudarytojams ne
žinomas.

Taip savo didžiai „dramatiškoje“ įžan
goje į 1940 metų įvykius Lietuvoje Anta
nas Augus prašovė pro šikšnelę. Tiesa, jis 
čia tik tiek kaltas, kad nekritiškai už gry
ną pinigą paėmė seną partijos propagan
dos dokumentą. Kuir kas sunkiau partijos 
istoriką pateisinti dėl to, kad jis visiškai 
nepaminėjo vieno, kuris tada tikrai ne
seniai buvo labai žiauriai nukankintas ir 
kurio kapas nebūtų galėjęs apželti,jei jam 
kapą kas nors supylė. Tai — Zigmas An- 
garietis, su kuriuo ne .tik Garelio, bet juo 
labiau kitų Augaus minimųjų nuopelnais 
Lietuvos komunistų partijai nė iš tolo ne
dera lyginti.

Jei Kapsukas buvo Lietuvos komunistų 
„Petras“, tai Angarietis — „Paulius“, vi
są savo gyvenimą aistringai paskyręs ko
munizmo idėjų platinimui. Minėta mažoji 
tarybinė enciklopedija, pasirodžiusi Vil
niuje 1966-tais metais, pažymėjo, kad An
garietis buvo suimtas Maskvoje 1938 kovo 
27. Ten ir žuvo — įsidėmėkime — 1940 
gegužės 22 dieną „neteisėtai represuotas 
asmenybės kulto sąlygomis“.

Po dešimtmečio — 1976 — pasirodžiu
siame didž. enciklopedijos tome šito pa
aiškinimo nebėra. f

Štai šito Maskvoje nukankinto tautiečio 
komunisto kapą derėjo Augui priminti, 
nes tikrai dar nebūtų galėjęs apželti per 
nepriklausomos Lietuvos laidotuves.
Tik priminus Angariečio likimą, tada jau 

ir nuopelnus už Sniečkaus išlikimą bei 
karjerą reikėtų nuosekliai priskirti Lie
tuvos sunkiųjų darbų kalėjimui! Jame sė
dėti buvo Sniečkaus laimė, kurios likimas 
pašykštėjo Angariečiui, Putnai, Uborevi- 
čiui, Vareikiui ir daugybei kitų jiems pa
našių.

Antanui Augui dar ne vėlu pasidomėti 
Angariečio mirtimi, nuo kurios praėjo tiek 
pat metų, kaip nuo Lietuvos nepriklauso
mybės laidotuvių. Gal atidžiau tirdamas 
net kokią istorinę sąsają tarp abiejų šių 
įvykių atidengtų? J.Vd.

PLATI AKCIJA
ŠVEICARŲ SOLIDARUMAS SU 

PABALTIEČIAIS
Gegužės ir birželio mėnesiais įvairiose 

šviecarijos vietovėse ir plačiai spaudoj, 
ypač vokiškoj Šveicarijoj ir didžiau
siame mieste Zueriche pasireiškė solidaru
mo akcija su pabaltiečiais, atkreipiant dė
mesį į jų kraštų 45 metų okupaciją. Žino
mi ir įtakingi spaudos leidiniai, kaip Švei
carijos akademikų ir studentų mėnraštis, 
išspausdino išsamius straipsnius su žemė
lapiu, primindamas Vakarų Europoje vis 
labiau pamirštamus pabaltieeius, nušvies
damas politinę raidą, netekus nepriklauso 
mybės, su sarkazmu pakeitęs seną romėnų 
karvedžių šūkį „Vargas nugalėtiesiems“ į 
„Vargas išvaduotiesiems!“, aprašydamas 
tautinį ir relignį persekiojimą, sovietizaci
ją ir rusifikaciją. Papildomas straipsnis iš 
kėlė tautinį ir relignį pasipriešinimą Pa
baltijo kraštuose, ypač Lietuvoje. Tarp
tautinė organizacija Christian Solidarity 
International, kuri rūpinasi persekioja
mais krikščionimis ir religijos laisve pa
saulyje, pravedė plačią akciją savo regu
liariais ir papildomais spaudos leidiniais, 
suteikdama istorinę Pabaltijo kraštų ap
žvalgą, jų raidą, okupacijos reiškinius ir 
pasėkas religiniame gyvenime, šios or
ganizacijos rūpesčiu įvairiuose Šveicari
jos vokiškuose kantonuose pravestas išsa
mus paskaitų ciklas ir renkami parašai 
peticijai už kum. Alfonsą Svarinską, latvį 
Janį Skudrą ir estą Enn Tarto, paruošti ir 
spaudos staleliai su plakatais ir dalinama 
informacinė medžiaga. „Tikėjimas 2-jame
pasaulyje“ instituto leidykla, reguliariai 
spausdinanti vertimus iš Lietuvos pogrin
džio leidinių, išleido specialų Pabaltijo lei
dinį. Ir savo užsienio laidomis žinomas 
laikraštis „Neue Zuercher Zeitung“ pa
skelbė informaciją apie vykstančią solida
rumo 'akciją su pabaltiečiais Zueriche, ir

Kaip tarybinė spauda negali išsiversti 
be nutylėjimų ir iškraipymų, gražiai pa
rodė Antanas Augus „Tarybinio mokyto
jo“ birželio 14 laidoje. Dėstydamas 1940 
metų įvykių kroniką pagal naujausias ta
rybinės cenzūros nuostatas, autorius mė
gino sudominti skaitytojus tokia, drama
tiška 'įžanga. Cituojame:

„Birželio 4 dieną Kauno kalėjime, nega
vęs medicininės pagalbos, mirė LKP CK 
sekretoriato narys Juozas Garelis. „Tai 
ne pirmoji Lietuvos reakcinės buržuazi
jos auka, — skelbė komunistų partijos at
sišaukimas. — Dar neapžėlė neseniai nu
kankintų draugų Lisienės, Boratinsko, Gri 
go, Chinesaitės ir kitų kapai, kai vėl sto
vime prie šviežio kapo“. Birželio 3-ją lai
kraščiai pranešė, kad apeliaciniai rūmai 
patvirtino teismo nuosprendį A. Sniečkui: 
aštuonerius metus sunkiųjų darbų kalėji
mo... Tepraėjus dviem savaitėms po pa
starojo pranešimo, A. Sniečkus jau vado
vavo saugumo departamentui“.

Tai, mat, kokiais ^kapitaliniais“ įvy
kiais prasidėjo 1940 metų birželio lemtin
gi įvykiai, pasibaigę Maskvos ultimatu
mu, Respublikos prezidento Antano Sme
tonos pasitraukimu ir Lietuvos okupaci
ja. ..

Paskutinė nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė tomis dienomis, regis, nieko kito 
neįstengė, kaip bejėgiškai bausti: vargšus 
komunistus ir puošti juos kankinių vaini
kais. Netgi Antanui Sniečkui, be niekur 
nieko, aštuonerius metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo atseikėjo. Skaitytojau, skaityk, 
mintyk ir gailėtais skriaudžiamų komunis
tų,! O kad dėl to kartais koks menkystės 
kompleksas neįsiveistų, čia pat autorius 
pradžiugina ‘būsimo saldaus keršto laimin
ga užbaiga: praėjus dviem savaitėm Snieč 
kus jau vadovavo valst. saugumo depar
tamentui ...

Pamėginkime bent kiek atsispirti Anta
no Augaus ir jo cituojamo šaltinio graž
bylystei. Jis, regis, istorikas. Su juo la
biau tiktų pasikalbėti, kaipgi tada iš tik
rųjų buvo?

Pradėkime nuo Liulbos Chinesaitės. 19'32 
metais ji buvo paleista iš Lietuvos kalėji
mo, kad pasitaisytų sveikatą. Tuo pasinau 
dodama pabėgo į „plačiąją“ tėvynę ir mi
rė Maskvoje 1933-jų pabaigoje. Augui 'bū
tų užtekę atsiversti kad ir mažąją encik
lopediją, kur nurodyta tiksli Chinesaitės 
mirties vieta ir 'laikas. Faktas, kad ji mi
rė ne Lietuvoje. Jei kas ją Maskvoje nu
kankino, tai tik ne Lietuvos „reakcinė

rinkosi katalikybę, tik ieškojo tinkamo 
kelio. Toks kelias netikėtai atsirado, kai 
Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila pa
sikrikštijęs tapo Lenkijos karaliumi. Tai
gi Jogaila 1387 m. pradžioje su būriu dva
sininkų bei didikų atvyko į Lietuvą ir 
Vilniuje bei kitose svarbesnėse vietovėse 
drauge su Vytautu organizavo krikštiji
mą, statydino bažnyčias. Trūkstant lietu
viškai kalbančių kunigų, sakoma, patys 
aiškino žmonėms tikėjimo tiesas, išvertė 
'į lietuvių kalbą „Tikiu Dievą Tėvą“ Ir 
„Tėve mūsų".

1387 m. Lietuvos sostinėje pradėtas 
Krikštas ir įkurta vyskupija oficialiai reiš 
kė visų lietuvių atsisakymą nuo pagony
bės. Todėl 1387-ieji teisingai laikomi ap
skritai Lietuvos Krikšto metais. Pats 
krikštijimas atskirose srityse nusitęsė il
giau. 1413-1417 m. jis buvo apvainikuotas 
Žemaičių daugumos Krikštu, kuriuo su
tartinai rūpinosi Jogaila ir Vytautas, ke
letą metų anksčiau sujungtomis jėgomis 
sutriuškinę kryžiuočių ordino galybę. Po
rą šimtų metų nepalaužiamai priešinęsi 
ginklu nešamai krikščionybei, senieji lie
tuviai ją priėmė savųjų valdovų raginami.

Senoji lietuvių religija nebuvo vien 
gamtos jėgų garbinimas — joje randama 
pėdsakų tikėjimo vienu Aukščiausiuoju 
Praamžiumi — Dievu, ir jos doroviniai rei
kalavimai buvo kilnūs. Krikščionybė dar 
sutaurino gražiuosius senosios lietuvių re
ligijos elementus — ištikimybę, pagarbą 
tyrumui ir motinystei, pasitikėjimą Ap
vaizda. Ji sušvelnino rūsčius papročius, 
nauja šviesa nušvietė pomirtinio gyveni
mo vaizdą. Šventosios ugnies deginimo 
vietose imta aukoti žmonijos išganymo 
auką — šv. Mišias. Palengva susiforma
vo krikščioniški papročiai, ir lietuvis iš
moko pajusti Dievą jau nebe dundančiame 
griaustinyje ar šlamančiame ąžuole, o 
visame gyvenime ir ypač altoriuje.

Krikštas įjungė mūsų tautą į krikščio-

ni'škųjų Europos tautų šeimą ir atidarė 
mums duris į jų mokslo, meno ir kultūros 
lobynus. Kaip ir kitose tautose, Bažnyčia 
Lietuvoje skleidė švietimą — prie bažny
čių be vienuolynų atsirado mokyklų, o 
vėliau ir akademija — universitetas. Kraš
tas pasipuošė gražiomis bažnyčiomis, ir 
liaudies menas gavo naujo gaivaus įkvė
pimo. Krikščionybė subrandino daug gra
žiausių mūsų tautos asmenybių: šventąjį 
karalaitį Kazimierą, palaimintąjį vienuolį 
Mykolą Giedraitį, garbingąjį Dievo tarną 
Jurgį Matulaitį; didžiuosius švietėjus vys
kupą Merkelį Giedraitį ir Motiejų Valan
čių; žymiuosius poetus vyskupą Antaną 
Baranauską ir prelatą Maironį, daug kitų 
kilnių dvasininkų ir pasauliečių. Kristaus 
šviesa ir jo meilė ir mūsų dienomis įkve
pia kunigus ir tikinčiuosius pasiaukojamai 
darbuotis, siekti visokeriopo kilnumo, au
kotis ir atleisti...

Krikščionybės nuopelnus mūsų liau
džiai galėtume ilgai skaičiuoti, bet nepa
sakytume nė dešimtosios jų dalies, jei var
dytume vien laikinuosius, žemiškuosius 
požymius. Pagrindinė bei tiesioginė krikš
čionybės paskirtis yra antgamtinis žmo
nių pašventinimas, jų vedimas į amžiną
jį išganymą. Su Krikšto ir kitų sakramen
tų malonėmis, su visomis krikščioniškojo 
mokslo ir gyvenimo vertybėmis mūsų tė
vams ir mums daug lengvesnis kelias i 
amžinąją laimę.

* *
Broliai ir seserys, brangūs tikintieji, 

mieli kunigai!
Kasdien dėkokime Viešpačiui Dievui 

už mūsų tėvams ir mums suteiktą ir atei
nančioms kartoms pažadėtą Krikšto pa
laimą. Įvertinkime, ką sako apie Krikštą 
Dievo įkvėpimu parašytas Šventasis Raš
tas:

Krikštas padaro mus Dievo vaikais, dva
sinio Kristaus kūno — Bažnyčios nariais, 
dangaus paveldėtojais (plg. Rom 8,16; Kor 
12,12). Krikštas sujungia mus su Kristumi, 
padaro jo mirties nuopelnų ir prisikėlimo 
vilties dalininkais (plg. Rom 6, 3-4). Per 
Krikštą esame tapę „išrinktoji giminė, ka
rališkoji kunigystė, šventoji tauta, Kris
taus 'įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti 
šlovingus darbus to, kuris iš tamsybių pa
šaukė mus į savo nuostabią šviesą" (1 Pt 
2,9).

Dėkingai vertindami didžiąją Dievo do
vaną — Krikštą, su noru vykdykime ir jo 
įpareigojimus — atsižadėti piktų vilionių 
ir nekilnių darbų, būti „naujais žmonė
mis, sukurtais pagal Dievą teisume ir tie
sos šventume" (Ef 4, 24).

Lietuvos Vyskupai 
ir Vyskupijų Valdytojai

Kaunas, 1985 m. sausio 16 d.

LIETUVOJE
Kaunietis laimėjo taurę

Sočyje baigėsi Sov. Sąjungos buriavi
mo varžybos. Kaunietis Gintautas Mincė 
„470“ jachtų klasėje gavo taurę.
Už gerą darbą — automobilis

Sov. Sąjungos ūkio pasiekimų parodos 
vyriausias komitetas parodos garbės dip
lomu ir automobiliu „Moskvič-412“ apdo
vanojo Kėdainių rajoninio gamybinio su
sivienijimo „Žemės ūkio technika“ vairuo
toją Stanislovą Rutkūną. Apdovanotas už 
efektyvų žemės ūkio technikos panaudoji
mą.
Projektuoja naujus šiltnamius

Žemės ūkio statybos projektavimo insti
tute jau baigta projektinė dokumentacija 
netoli Elektrėnų naujų šiltnamių statybai. 
Šiltnamiai užims 48 hektarus. Tai bus di
džiausi visame Pabaltijy. Jau dabar ap
skaičiuota, kad tuose šiltnamiuose per 
metus išaugs 620 tonų salotų, 730 tonų 
svogūnų, 6 tūkstančiai tonų agurkų.
Rūpi peiliai ir šakutės

„Valstiečių laikraštyje“ J. Genutis 
skundžiasi:

— Garsūs Kvėdarnoje buvo klumpdir
biai. Gražiai išdailintos, visaip išmargin
tos klumpės kaukšėjo žemaitiškų šokių 
sūkury. Deja, jų nebeliko.
Mums, Šilalės rajono ligoninėje besigydan 
tiems, rūpi ne klumpės, bet susitikti su 
klumpdirbiais norėtume. Spaudžia kitos 
bėdos. Jeigu, sakome, jie moka pagamin
ti klumpes, tai gal pagamintų ir medinius 
peilius bei šakutes. Turėtume bent kuo pa
sismeigti dešros gabalą, užsitepti ant duo
nos sviesto. Dabar gi visas tas „operaci
jas" atliekame tik šaukštais ir pirštais.

Tiesa, vienintelis įrankis — šaukštas — 
valgykloje kai kam patogus: palengvėja 
indų plovimas, taigi padidėja ir darbo na
šumas.
Antialkoholinis klubas

Rokiškyje veikia antialkoholinis klubas 
„Ąžuolas“, bet dar nemažai šlitinėjančių 
gatvėse.

„Kasdieniniame darbe susiduriu su al
koholikais ir esu įsitikinusi, kad tai sun
kūs ligoniai, kuriuos reikia izoliuoti ir 
gydyti“, rašo „Tiesoje“ medicinos sesuo 
Danutė Galvanauskienė.
Savas...

„Tiesos“ Dienos Aiduose J. Goštautas 
rašo:

— Prie parduotuvės stovėjo keletas vy
rų, apsirengusių specialiais darbo drabu
žiais, su saugos šalmais ant galvų. Į par
duotuvę suko moteris.

— Paneliuk, — suturėjo ją vyrai, — 
būk gerutė, paimk mums porą buteliukų...

— Patys pasiimkit, — pasiūlė moteris.
— Apsirengusiems specialiais darbo 

drabužiais neduoda.
—■ Ir gerai daro. Užsipylę akis dar ply

tą ant galvos kam užmesit, — sugėdino 
moteris.

Ūmai jie išgirdo storą, kimų balsą:
— Duokit pinigus — paimsiu.
Jie supylė į nepažįstamo geradario del

ną monetas ir oriai ištarė:
— Iš karto matyti — savas vyras!

Skundžiasi namo „Berželis“ gyventojai
Prieš metus Klaipėdos namų statybos 

kombinatas įteikė raktus kooperatinio 
namo „Berželis", esančio Plungėje, A. Ju
cio g. Nr. 8, gyventojams. Deja, džiaugs
mas naujais butais netruko išblėsti. Sta
tybininkai paliko daug nebaigtų darbų, 
kai kuriuos atliko nesąžiningai.

Beveik į visus penkto aukšto butus per 
stogą, o kai kur per sienos siūles lyjant 
bėga vanduo. Beveik visuose butuose 
prastai šildo radiatoriai, todėl kambariuo
se šalta. Antroje laiptinėje neveikia elek
tros jungiklių automatai. Dvidešimto bu
to virtuvėje elektra įvesta grubiai pažei
džiant taisykles, todėl čia šviesa apskritai 
nedega. Kai kuriuose butuose atsilupo 
linoleumas. Turi priekaištų ir rūsiai.

Pabėgėlių Dienos minėjimo Zueriche pro
ga išspausdinta mūsų reprezentatyvios 
šveicariškosios tautinių šokių grupės „Vil
tis“ nuotrauka, „Zuerich-See-Zeitung“ ir 
kartu su juo keli kiti to kantono laikraš
čiai išspausdino išsamų straipsnį, supažin
dindami su Pabaltijo tautomis ir jų padė
tim po sovietų jungu, iškeldami pabaltie- 
čių gyvą tautinio pasipriešinimo dvasią, 
pranešdami apie išeivių pabaltiečių šį 
mėnesį rengiamą Tribunolą Kopenhagoje.
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SUSITIKIMAS SU JURGIU MIKELAIČIU
Anglijoje leidžiamas žurnalas „Screen 

International“ (Tarptautinio kino apžval
ga) neperseniausiai rašė, kad iš Australi
jos į Londoną sugrįžo lietuvių kilmės tea
tro ir kino aktorius Jurgis Mikelaitis 
(George Mikeli). Jis vaidino pagrindinę 
rolę Melburne statytame keturių dalių se
rijiniame televizijos filme „Kolbose užgi
mę vaikai“ (Glass Babies). Kino kritikai 
šį filmą sulygino su kita Vakaruose labai 
populiaria amerikiečių televizijos filmų 
serija „Dinastija". Australų filme „Kolbo
se užgimę vaikai", panašiai kaip ir ameri
kiečių „Dinastijoje", vaizduojama vienos 

J. Mikelaitis lakūno Hartvelo rolėje

šeimos drama, kurioje 49-ių metų amžiaus 
aktorius Jurgis Mikelaitis vaidina susi
krimtusį šeimos tėvą, mat jo jauno sū
naus žmona turi tokį „kolboje užgimusį 
vaiką", dėl kurio filme kyla aibė piktų 
ginčų, intrigų, šantažo ir net įvykdoma 
žmogžudystė. Filmas jau pasirodė Austra
lijos televizijos ekranuose ir susilaukė 
didelio žiūrovų susidomėjimo.

J. Mikelaičio ankstesnės 'įsimintinos ro
lės buvo režisieriaus McLagleno Indijoje 
pastatytame filme „Jūrų vilkai“ (The Sea 
Wolves), kuriame jis atliko kapitono Ro- 
ferio vaidmenį bei Džono Hjustono filme 
„Iš nelaisvės — į pergalę“ (Escape To Vic
tory). Pastarajame filme J. Mikelaitis 
vaidino belaisvių stovyklos komendantą 
su perrišita akimi ir nuo sužeidimų suža
lotu veidu. Filmavimo darbai vyko Ven
grijoje.

Iki šiol didžiausio pripažinimo Jurgis 
Mikelaitis buvo susilaukęs, sukūręs tik
rovišką lakūno Hartvelo portretą BBC 
televizijos filmų serijoje „Kažkur tarp 
Kemibridžio įlankos ir Jelounaifo“ (Some
where Between Cambridge Bay and Yel
lowknife). Filmo scenarijus parašytas re
miantis autentišku įvykiu, kurio veiks
mas vyksta atšiaurioje Arktikoje. Filme 
vaizduojama kaip Arktikos ledynuose su
dužusio lėktuvo pilotas 32-i dienas kovo
ja už būtį su negailestinga šiaurės gamta 

ir kaip tos kovos metu užsimezga drau
gystė tarp jo ir vienintelio išlikusio gyvo 
lėktuvo keleivio — eskimų berniuko. 
Apie puikią Jurgio vaidybą šiame filme 
daug šiltų žodžių pasakė kino kritikai ir 
televizijos žiūrovai.

Praėjusiais metais jis filmavosi dar 
dviejuose filmuose. Viename iš jų — An
glijoje statytame televizijos filme „Instruk 
cija“ (The Brief) Mikelaitis atlieka Uve 
Pasermano vaidmenį, o kitame — Pary
žiuje filmuotame Džonatano Sangerio fil
me „Smaragdas“ (Emerald) — jis vaidina 
Vilemą Zeitcą.

Nemažiau ryškių veikėjų portretų J. 
Mikelaitis yra sukūręs ir teatro scenoje. 
Pjesėje „Liepsnos takas“ (Flare Path) jis 
su pasisekimu atliko grafo Skriževinskio 
vaidmenį, o dramoje „Karalienės portre
tas“ (Portrait Of a Queen) Jurgis suvai
dino „labiausiai apsišvietusį“ anglą — Dis
raeli. Spektaklyje .Penkių pirštų pratimas' 
(Five Finger Exercise) jis atliko pagrin
dinio veikėjo, karizmatiško mokytojo 
Valterio Langerio vaidmenį; nemažiau 
įsimintina jo vaidyba Sartro pjesėje „Al
tona", šo dramoje „Milijonierė“, Iredins- 
kio „Sudiev Judai“ (Farewell Judas) bei 
kituose teatriniuose pastatymuose.

Apie Jurgį Mikelaitį jau buvau girdė
jęs dar tebegyvendamas Lietuvoje. Studi
jų Vilniuje metais man teko laimė susi
pažinti su Tarybų Sąjungoje gastroliuo
jančia teatro trupe iš Londono „Prosipect“. 
Man, kaip anglistikos studentui, šis pir
mas susitikimas su „gyvais“ anglais pa
liko neišdildomą 'įspūdį, jo nepajėgė už
gožti net nemalonus jausmas, kurį sukelia 
žinojimas, kad bendraujant su užsienie
čiais tave nuolat seka cerberiška KGB 
akis. Vienas iš teatro trupės narių pokal
bio metu užsiminė ir apie Londone gyve
nantį lietuvių kilmės aktorių George Mi
keli — Jurgį Mikelait'į. Tada dar niekada 
nebūčiau pagalvojęs, kad po kelerių metų 
man teks asmeniškai su juo susipažinti.

Prieš porą metų iš Vakarų Vokietijos 
nuvykau viešnagėn į Angliją ir apsisto
jau Londono Lietuvių Namuose. Vietiniai 
lietuviai mane labai maloniai priėmė. Ma
no buvimo Londone metu teko dalyvauti 
ir gražioje Lietuvių Namų salėje sureng
tame Lietuvos tautinės šventės minėjime, 
į kurį susirinko nemažai vietos lietuvių 
ir oficialių D. Britanijos vyriausybės at
stovų. Banketo metu buvau pristatytas 
ir vidutinio amžiaus, apie 1,80 m ūgio, 
atletiško sudėjimo vyriškiui. Kaip paaiš
kėjo, tai buvo aktorius Jurgis Mikelaitis. 
Sužinojęs, kad aš neseniai atvykęs iš Lie
tuvos, jis su susidomėjimu pradėjo klau
sinėti apie tenykštį gyvenimą ir užsikvie- 
tė pas save į svečius. Po keletos dienų nu
vykus pas jį į namus, mums bežaidžiant 
šachmatais (Jurgis aistringas šachmati
ninkas ir atstovauja BBC klubą įvai
riuose šachmatų turnyruose), įsikalbėjo
me. Nors Jurgis dar neužmiršo lietuvių 
kalbos ir gerai ją supranta, bet kai ku
rias sudėtingesnes mintis jam yra sun
kiau išreikšti lietuviškai, tad kalbėjomės 
angliškai. Aš jam papasakojau apie Lie
tuvą ir savo „odisėją“ Arkties vandenynu 
mane atvedusią į Vakarus, o jis apie savo 
darbą ir kai kuriuos epizodus iš savo gy
venimo. Pasirodo, kad Jurgis gimęs ir pra
leidęs vaikystę mano gimtajame mieste 
Tauragėje. II-ojo Pasaulinio karo suiru
tėje jis kartu su šeima pasitraukė į Va
karus. Tuo metu jis dar buvo vaikas ir 
tik prisimena, kaip jiems išvykstant ne- 
žinion, jo motina verkusi, o jam tada vi
sa tai atrodė tik kaip nuotykis, žadantis 
kažką naujo, nematyto. Jiems atvykus į 
Vokietiją, jie apsistojo Oldenburgo mies
te. Dar būdamas paaugliu, Jurgis emigra
vo į Australiją, kur pradėjo aktoriaus ke
lią. Sidnėjuje, vaidinant Keslerio pjesėje 
„Tamsa vidudienį“ (Darkness At Noon), 
jį pastebėjo Australijoje gastroliuojančio 
Old Viko (Old Vic) teatro iš Londono re
žisieriai ir pakvietė jį vaidinti jų trupėje. 
Šio teatro sudėtyje Anglijoje jis vaidino 
Šekspyro dramose „Užsispyrėlės sutram
dymas" (The Taming of the Shrew), 
„Akis už akį“ (Measure For Measure) ir 
„Venecijos pirklys“ (The Merchant Of 
Venice). Vėliau Mikelaitis vėl sugrįžo į 
Australiją ir įkūrė filmų bendrovę „Pega
sus". Norėdamas pasisemti patyrimo fil
mų statyme, jis išvyko atgal į Angliją, 
kur jam netrukus buvo pasiūlyta išbandy
ti jėgas kino mene. Jurgio debiutas buvo 
Ranko bendrovės filme „Žmogus, kuriam 
pavyko pasprukti“ (The One That Got 
Away). Po to jis vaidino dar keturiuose 
šio prodjuserio filmuose. Pirmą svarbų 
vaidmenį Mikelaitis gavo „Kolumbijos“ 
(Columbia) filmų bendrovės filme „Ne- 
varonės patrankos“ (The Guns Of Neva- 
rone), kuriame jis atliko kapitono Sesle- 
rio vaidmenį.

Kiek vėliau sekė vaidmenys Italijos 
nuotykinio žanro filmuose ir darbas tele
vizijoje. Jungtinių Tautų organizacija pa
kvietė Jurgį Mikelaitį atlikti egiptiečių gy
dytojo vaidmenį pjesėje „Milijonierė", 
šis spektaklis buvo vaidinamas Beirute ir

VEIKALAS APIE VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS LAIKOTARPI

PLB Visuomeninių reikalų komisija pa
kvietė prof. dr. Julių Šmulkštį būti vy
riausiu redaktoriumi ruošiamos išsamios 
analitinės studijos nušviesti vokiečių oku
paciją II-jo Pasaulinio karo metu Lietuvo
je. š.m. kovo 30 d. Čikagoje PLB 
pirm, pavaduotojas dr. T. Remeikis ir 
PLB Visuomeninių reikalų komisijos pirm, 
inž. Alg. Gečys su dr. Šmulkščiu pasirašė 
sutartį veikalo paruošimo reikalu. Veika
lo paruošimą finansuoti yra įsipareigoju
sios PLB, JAV ir Kanados LB kraštų val
dybos. JAV Lietuvių Fondas yra pažadė
jęs veikalo ruošos darbą paremti „match
ing funds“ principu ir praeitais metais 
darbo pradžiai paskyrė 1.000 dol. para
mą. Veikalas bus rašomas anglų kalba ir 
bus atkirtis sovietų bandymams diskredi
tuoti lietuvių tautą, ją apkaltinant ben
dradarbiavimu su nacine Vokietija. Dr. J. 
Šmulkštys profesoriauja Indianos univer
sitete ir yra vienas iš nedaugelio mūsų 
jaunųjų istorikų.

gautos iš jo pajamos buvo skiriamos ara
bų pabėgėliams sušelpti. Mikelaičiui su
grįžus j Londoną, jam buvo pasiūlyta vai
dinti su kita kino žvaigžde, Eva Bartok, 
Izraelio gamybos filme „Sabina ir jos vy
rai“ (Sabina And Her Men), šiame filme 
jis atliko Sabinos meilužio, Sabro, rolę.

Po šio filmo Mikelaitis buvo pakviestas 
vaidinti televizijoje ir dar keliuose fil
muose. Paminėtini iš jų du: Paryžiuje ir 
Vienoje statytas filmas „Skorpio“ (Scor
pio), kuriame kartu su Mikelaičiu vaidi
no tokie įžymūs aktoriai kaip Bertas Len- 
kasteris, Alanas Delonas ir Paulius Sko- 
fildas, bei vaidmuo filme „Tamarindo sė
klos“ (The Tamarind Seed), jame tai© 
pat vaidino garsūs kino aktoriai — Džūli- 
ja Endrus (Andrews) ir Omaras Šerifas.

J. Mikelaitis bando jėgas ir scenarijų 
filmams rašyme. Apie tai sužinojau be
sisvečiuodamas pas jį. Tuomet jis kaip 
tik baigė rašyti filmo scenarijų, kurio 
veiksmas iš dalies vyko Lietuvoje II-ojo 
Pasaulinio karo metu. Kaip neseniai su
žinojau iš Jurgio, šį jo scenarijų filmui 
„Paskutinis tango su Rudolfu Valentinu" 
(The Last Tango With Rudolph Valenti
no) nupirko Australijos šaferio (Shaffers) 
filmų bendrovė. Kada prasidės filmavimo 
darbai — dar nežinia — nes filmų staty
mas šiandieną labai brangiai kainuoja ir 
nėra taip lengva surinkti filmavimo dar
bams reikalingas lėšas, bet tikėkimės, kad 
tai įvyks artimiausiu laiku. Be minėto fil
mo scenarijaus Mikelaitis neseniai taip 
pat užbaigė televizijos filmų seriją 
„Paukščių stebėtojas" (The Bird Wat
cher) ir psichologiškai įtempto siužeto fil
mą „Persekiotojas ir persekiojamasis“ 
(The Hunter And The Hunted).

Baigiant pasakojimą aipie lietuvių kil
mės aktorių Jurgį Mikelaitį, tautiečių var
du noriu jam palinkėti kuo geriausios kū
rybinės sėkmės ir kad jis toliau garsintų 
Lietuvos vardą.

V. Mackevičius

Lietuviai
pasaulyje

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBAS 
KALIFORNIJOJE

Gegužės 25 d. Bernardo ir Aldonos 
Brazdžioniu sodyboje, apie 100 mylių nuo 
Los Angeles, įvyko Dailiųjų menų klubo 
susirinkimas.

Bronys Raila kalbėjo apie kitataučius 
rašytojus, rašiusius apie lietuvius.

Bernardas Brazdžionis pabrėžė, kad 
okupuotoje Lietuvoje rašytojai per daug 
taikosi prie okupantų.

Pranas Visvydas nušvietė, kaip vaka
riečiai supranta sovietinį gyvenimą.

Svečias A. Gustaitis paskaitė savo fel
jetonų ir eilėraščių.

Bernardas Brazdžionis priminė, kad at
einančiais metais klubui sueis 30 veiklos 
metų.

Nauju Dailiųjų menų klubo pirmininku 
bus Bronius Budriūnas.

Į susirinkimą buvo atvežtas Dailiųjų 
meno klubo metraštis (ketvirtoji knyga).

DAIL. J. DAGIO SUKAKTYS

Kanadoje gyvenantis dailininkas Jokū
bas Dagys gruodžio mėnesį švęs savo 80 
metų amžiaus sukaktį ir 50 metų darbuo
tės meno srityje. Ta proga bus išleistas 
specialus leidinys, o gruodžio mėnesį bus 
surengta dailininko skulptūrų paroda To
ronto Lietuvių namuose.

BAIGĖ TEISIŲ FAKULTETĄ

Gustavas Adrianas Daratėnas, Birutės 
ir Vytauto Daratėnų sūnus, baigė San Sal
vadoro universiteto teisių fakultetą. Dėl 
jo gabumų universitetas pakvietė jį pa
silikti dėstytoju.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
Laimutis Švailkus, RUDENS VĖJUOSE, 

eilėraščiai. Tai jau penktas L. Švalkaus 
poezijos ronkinys. Išleido „Šaltinis“, Not- 
tinghamas, 1985 m. 104 psl., iliustruota, 
kaina 1.50 sv.

LEIDINYS APIE LIETUVĄ PASAULIO 
BIBLIOTEKOMS

PLB Visuomeninių reikalų komisija krei
pėsi į JAV LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirm. Joną Urboną su prašymu nu
pirkti atitinkamą kiekį pas leidėją esan
čių dr. Bronio Kaslo veikalo prancūzų kal
ba „La Lithuanie et la seconde Guerre 
Mondidale“ (Lietuva ir Antrasis Pasau
linis Karas), su tikslu veikalą išsiuntinėti 
įvairių kraštų bibliotekoms. Dr. B. Kas- 
lui tarpininkaujant, su leidėju susitarta 
ir artimu laiku 500 laisvojo pasaulio bi
bliotekoms bus minimas veikalas išsiun
tinėjamas. PLB valdyba nuoširdžiai dė
kinga JAV LB Visuomeninių reikalų tary
bai už pažadą suteikti finansinę paramą 
šiam svarbiam uždaviniui įvykdyti.

LIETUVA IR LENKIJA
JŲ SANTYKIAI NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI 1939 M. 

PAULIUS ŠLEŽAS
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Vytauto bendradarbiavimas su Len
kija ir jos valdovu Jogaila Lietuvai iš
eina į naudą: apkrikštijami Žemaičiai. 
Bendromis pastangomis visuotiniame 
Bažnyčios suvažiavime Konstancoje 
iškeliama byla, iš kurios paaiškėja su
sirinkusiems ordino prieš Lietuvą pa
daryti nusikaltimai, šaukią dangaus 
keršto. Apie ordiną Vakarų Europoj 
susidarė labai neigiamas įspūdis. Lai
mėjo Vytautas su Jogaila. Tai liudija 
ir tas faktas, jog visų katalikų, gyve
nančių rytuose, globėjais paskyrė juos 
abu, o ne ordiną. Tuo pat metu suva
žiavimas pasikyrė delegaciją, kuri, at
važiavusi j Žemaitiją, susipažinusi vie
toje su padėtimi, įkūrė Žemaičių vys
kupystę su centru Varniuose. Artimai 
bendradarbiaudamas su Jogaila, Vy
tautas pradeda veržtis visa panemune; 
griaudamas čia vokiečių ordino užsi
likusias pilis, stengiasi išlaisvinti Ne
muno žiotis ir atimti iš ordino Klaipė
dą; grasina ordinui ketinimu atsiimti 
ir prūsų kraštą, užimti Karaliaučių. 
Pagaliau kyla karas. Jogaila ir Vytau
to kariuomenės įsiveržia į ordino že
mes. Ordinas, bijodamas karo, pasiūlo 
taiką. Tąja taika galutinai išsprendžia
mas Žemaičių klausimas; Žemaitija vi
siems laikams atitenka Lietuvai!

Vytauto galybė vis augo ir didėjo; 
jo įtaka ėmė reikštis ir pačioje Lenki

joje; be jo žinios ir patarimo nebuvo 
atliekamas nė vienas svarbesnis žygis. 
Geri Vytauto ir Jogailos, Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai išbūna ligi Lucko 
suvažiavimo, kur iškeliamas Vytauto 
karūnacijos klausimas. Jogaila iš kar
to tam sumanymui pritaria, bet pas
kui pabūgsta, kad Lietuva gali išsprūs
ti iš jo rankų; kad jos negalėsiąs palik
ti nė savo įpėdiniams, kurių jau buvo 
susilaukęs, persimeta į lenkų pusę, ku
rie buvo priešingi Vytauto apsivaini- 
kavimui. Tarp Lietuvos ir Lenkijos 
kilo karšti ginčai, kurie vos karo nesu
kėlė. Lenkų ponai ėmė įrodinėti, kad 
Vytautas ir jo bajorai nėra laisvi, pri
klausą nuo Jogailos ir Lenkijos. To
kiais neteisingais pareiškimais smar
kiai pasipiktina Vytautas ir jo vado
vaujamoji bajorija. Vytautas, norėda
mas įrodyti, kad jis, jo bajorai yra lais
vi, kokiais iš tikrųjų ir buvo, pasiryž
ta vis tiek apsivainikuoti, tuo būdu vi
siškai pasidaryti savarankišku valdovu 
savarankiškos, niekam nepriklauso
mos valstybės. Ir Vytautas, su nieku 
nebesiskaitydamas, ima ruoštis vaini- 
kavimosi iškilmėms. Nebegalėdami su
kliudyti sumanymui vainikuotis, len
kai pasiūlo Vytautui savo vainiką, bet 
Vytautas su didžiausiu pasipiktinimu 
tokį jų siūlymą atmeta ir nepaisydamas 
Jogailos prašymo nesiskubinti, susi
kvietęs garbingus svečius pasiryžta vai

nikuotis. Tada lenkai griebiasi klastos: 
patykoję prie sienos užpuola impera
toriaus Zigmanto delegaciją, vykstan
čią į Vilnių ir iš jos atima vainikavi- 
mosi diplomą, instrukcijas ir siūlomos 
sąjungos projektą, o pačią delegaciją 
apmuša. Bet tuo vainikavimosi byla 
nepasibaigia. Zigmantas pažada kitais 
keliais atsiųsti vainiką. Neatsisako vai
nikuotis ir pats Vytautas. Vainikavi
mosi data nukeliama vėlesniam laikui. 
Kilusią bylą kita linkme pakreipia tik 
atvykęs į Vilnių Jogaila. Pusbroliai 
greit tarp savęs susitaria. Jogaila suti
ko leisti vainikuotis, jei Vytautui mi
rus Lietuvos vainikas atiteks vienam 
iš jo sūnų. Tačiau to susitarimo įvyk
dyti nebeteko: netrukus po to pasimirė 
Vytautas (1430). Kaip tvirtina Dlugo
šas, mirdamas Vytautas savo bajori
jos akivaizdoje pavedęs visą savo vals
tybę Jogailai. Tuo būdu vėl turėjo grįž
ti būklė, kokia buvo prieš 1392 metus. 
Tačiau taip neįvyko „Lietuva jau ne
bebuvo 14 amžiaus valdančios kuni
gaikščių šeimos patrimonijumas. Ji 
jau beveik moderniška valstybė, kuri 
nėra vien valdovų intereso objektas, 
bet teisinė institucija ir subjektas. Vals 
tybę sudarą piliečiai jau turi savo bal
są, ir savo likimo kitiems spręsti ne- 
bepaves“. Todėl Lietuvos bajorai, vos 
mirus Vytautui, patys, nieko nesiklau 
šią, ir nepaisydami Horodlės aktų, iš
sirenka didžiuoju kunigaikščiu Švitri
gailą, jauniausiąjį Jogailos brolį, sent 
pretendentą į didžiojo kunigaikščio 
sostą. Jogailai nieko kito neliko, kaip 
naują Lietuvos valdovą pripažinti.

Tuo būdu ir Vytautui mirus Lietu
vos ir Lenkijos santykiuose iš esmės 
niekas nepasikeitė. Pasikeitė tik val

dovas, kuris, kaip ir Vytautas, rūpino
si apsaugoti Lietuvos savarankiškumą, 
ėjo jo pramintais keliais. Tačiau Švi
trigailos vadovaujama Lietuva greit 
nutraukė visus ryšius su Jogaila ir Len
kija, išsižadėjo Vytauto praktikuoto 
bendradarbiavimo politikos. Tai įvy
ko dėl Podolės, kuri priklausė Vytau
tui. Jam mirus lenkai užgrobia Podo
lę, klastingai suima Kamienco vietinin
ką Daugirdą, paskui užima patį Ka- 
miencą ir kitus Podolės miestus. Švi
trigaila, į tai atsakydamas lenkams, 
pastatė prie jų Jogailos ir Vilniuje 
viešinčių ponų sargybą. Suimtas Jo
gaila padaro su Švitrigaila sutartį, pa
gal kurią jis pasižada laikinai sugrą
žinti Lietuvai Podolę. Tačiau lenkų 
ponai, ne tik negrąžino Lietuvai Podo
lės, bet dar suėmė atvykusius su Jogai
los įsakymu delegatus. Po to Švitrigai
la nieko nebelaukdamas pradėjo karą. 
Tačiau po kelių nelaimingų kautynių 
Švitrigaila padarė su lenkais dviejų 
metų paliaubas. Bet ir dabar Švitrigai
la nė nemano atsisakyti nei nuo savo 
reikalavimų nei nuo koalicijos orga
nizavimo prieš Lenkiją. Pastaroji, iš 
visų pusių apsupta priešų, ieško išei
ties. Numanydami, kad persenęs Jo
gaila nebeilgai gyvens, lenkai pasiūlo 
Švitrigailai Lenkijos regento titulą, 
kurį buvo turėjęs Vytautas. Švitrigai
la atmeta ir kitokius lenkų siūlymus 
ir, susiradęs naujų sąjungininkų, ruo
šiasi lemiamam mūšiui.

Nors Švitrigailai ir sekėsi tvarkyti 
tarptautinius santykius, tačiau dėl sa
vo keistoko būdo ir nustūmimo į an
trą vietą tų žmonių, kurie Vytauto 
laikais naudojosi pirmenybe, sukėlė 
Lietuvoje nepasitenkinimą. Kilo prieš

jį sąmokslas, greičiausia iš Lenkijos in
spiruotas. Švitrigaila, netikėtai užklup
tas Ašmenoje, paspruko į Polocką 
(1432). Į jo vietą išrenkamas didžiuo
ju kunigaikščiu Žygimantas Kęstutai- 
lis. Gauna sostą sunkiomis aplinkybė
mis. Švitrigaila, pabėgęs į rytus, pra
deda telkti jėgas prieš Lenkiją ir Žy
gimantą. Dėl to Žygimantui, Švitrigai
los nutrauktus ryšius su Jogaila ir Len
kija, vėl tenka sumegzti. Žygimantas, 
aplinkybių verčiamas, lenkams pada
rė didelių nuolaidų, atsižadėjo Podolės, 
Horodlės, pasižadėjo Voluinę valdyti 
tik iki savo gyvos galvos, o paskui ji 
turinti atitekti Lenkijai, pasižadėjo vi
sokiuose reikaluose remti Jogailą, jo 
Įpėdinius ir Lenkiją, visomis savo jė
gomis kovoti su jų priešais, ypač ordi
nu. Pagaliau savo ir savo įpėdinių, 
didž. kunigaikščių, vardu pasižadėjo 
niekad nesirūpinti Lietuvos karaliaus 
vainiku. Tai nebuvo nauja unija, o tik 
tarpvalstybinė sutartis; vėl grįžtama 
prie Vytauto paliktos juridinės padė
ties, kuri nužymėta 1401 ir 1413 m. 
aktais. Iš vienos pusės teigiama, jog 
mirus Žygimantui visa didžioji kuni
gaikštija turės tekti Jogailos šeimai, o 
iš antros pusės kalbama apie didįjį 
kunigaikštį, kuriam turės priklausyti 
savo tėvoniją (Trakus) valdąs Žygi
manto sūnus Mykolas, kuris neturės 
vainikuotis karaliumi. Mykolo pažadai 
vėl suponuoja, kad prie tam tikrų są
lygų jis galės nepasitenkinti tėvonija 
ir siekti did. kunigaikščio sosto. Tuo 
būdu čia vėl esąs kompromisas tarp 
Jogailos ir Lenkų pretenzijų bei Lie
tuvos savarankiškumo siekimų. Bet 
vis dėlto lieka Lenkų karalių suprema- 
tas. (Bus daugiau)
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BIČIULYSTĖS RYŽTAS

SOLIDARUMAS TEBEGYVUOJA
„SOLIDARUMAS“ IR LENKIJOS MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONĖS

Amsterdame birželis, saulėgrąža, o vė
soka, dažnokai niaukiasi ir net lynoja. Ne 
patikimas Olandijos oras. Bet yra daug 
pastovenis, patikimesnis dalykas — olan
dų bičiulystė, atvira plačiai visoms šalims. 
Olandijoje daug pabėgėlių ir tremtinių, 
nuolat girdi kalbant įvairiomis kalbomis. 
Tokia yra per amžius tradicija: šitas kraš
tas priima persekiojamus, skriaudžiamus, 
vejamus iš viso pasaulio.

Lietuvių Olandijoje nedaug — gal ke
liolika žmonių, daugiausia maišytos šei
mos, vyrai atsivežė ar susitiko lietuvaičių, 
netekusių savo krašto. Ir todėl labai ste
bėtina, kad būtent šitame Europos krašte 
susirado prieglaudą savotiška tremtinė — 
lietuviška daina.

Mes norime dar kartą pakalbėti apie 
lietuviškosios liaudies muzikos ansamblį, 
pasivadinusį „Daina“ ir kultivuojanti lie
tuviškas liaudies melodijas. O nuostabiau
sia, kad čia vis daugiau entuziazmo lietu
vių dainai rodo grynakraujai olandai, net 
ir Lietuvoje nebuvę. Ir jie ne tik dainuo
ja Nemuno krašto melodijas, bet ir pas
taruoju metu pradėjo mokytis lietuviškai 
kalbėti.

Ir su tų entuziastų vadovu — muziku 
Paulium de Boer — mes šiandien išsikal
bėjome apie dainiečių planus ir iš viso 
apie „Dainos“ šaknis, apie akstinus, para
ginusius Paulių su tokiu atsidavimu va
dovauti „Dainos“ darbams, planuoti dar 
tolimesnį ansamblio veiklos išplėtimą ne
paisant visokiausių kliūčių ir sunkumų.
Eilinis sunkumas buvo net labai rimtas: 

atsirado darnioje .Dainos* rikiuotėje di
džioji spraga: choras neteko vieno iš bosų. 
O surasti naują entuziastą, pasišventusį 
lietuviškoms mūzoms, turint galvoje kad 
tai yra ne profesinis sambūris, o laisvoji 
savanorių sandrauga, kurioj tenka pakelti 
ir materialinius sunkumus, ir doroti orga
nizacines problemas.

Mes klausiame Paulių:
— Kodėl jūs pasišventėte lietuviškai dai 

nai, kas patraukė jus pasirinkti būtent 
lietuviškas melodijas, lietuvių tautos lo
byną, kai yra tokia galimybė pasirinkti 
repertuarą iš įvairiausių pasaulio kraštų 
su kuriais santykiauja Olandija, turinti 
daug didesnį kontaktą su atitinkamais 
dainų gimimo kraštais, kai kitų tautų me
lodijos lyg turėtų daugiau pavilioti sa
vanorių dainininkų sielą.

— Kaip žinote, mūsų ansambliui lietu
viškos melodijos jau pasidarė savos ir ar
timos. Atlikdami lietuviškas dainas, mes 
lyg pergyvename, įdedame į savo atlikimą 
be galo daug emocijų. Ir keistas dalykas 
— jaučiame lyg priklausome lietuvių kal
binei bendrijai, persiimame lietuviška gal
vosena ir lietuvišku priėjimu prie pasau
lio. Jūs žinote — kad čia labai toli nuo 
mūsų yra finansiniai ir medžiaginiai su
metimai, kad mus traukia lietuviška dana 
kaipo tokia, čia pirmiausia svarbu begali
nis jos įvairumas. Juk mums, olandams, 
visiška naujiena buvo, kad lietuviškai yra 
tokių skirtingų įvairių dainų rūšių pava
dinimų, iš viso dainavimo būdų. Mums 
net buvo keista, kad lietuviškai vienaip 
vadinama dainas dainuoti, kitaip giesmes 
giedoti, raudas raudoti. Tai lyg šimta- 
spalvis lobynas atsiveria prieš daininin
kus. Ir mes tikrai vis labiau ir labiau ža
vimės nuostabia lietuvių kalba — ji tokia 
be galo skambi ir muzikali, lyg einanti 
tiesiog į širdį, o ne tik į ausį.

Paulius tęsia: — Na, jūs žinote, kad tu
rėjome laimingą įvykį: atsirado mūsų 
naujas bičiulis — Leo Holtkamp, mūsų 
naujas bosas, kuris iš karto įsijungė į 
mūsų nuolatinį darbą, susirišo giliais sai
tais, tampriais ryšiais su lietuvių tautos 
kūriniais.

Paulius kalba apie ypatingą krūvį, ten
kantį „Dainos“ naujausiam nariui. Jis tu
ri papildomu darbu pavyti keletą metų ir 
repertuaro, ir kalbos atžvilgiu. Juk mes

SUVARŽYS VODKA
Sov. Sąjunga imsis griežtų priemonių 

prieš alkoholizmą. Degtinės produkcija 
bus sumažinta. Rusai jau seniai tikėjosi 
alkoholio normavimo, draudimo gerti gat
vėse, didelių bausmių už naminės gamini
mą ir kitokių priemonių.

Gorbačiovui perėmus valdžią, atrodo, 
Kremlius rimtai skelbia kovą alkoholiz
mui — didžiausiai socialinei ligai Sov. 
Sąjungoje.

Už girtavimą numatytos šimto rublių 
bausmės. Automobilistams iki trejų metų 
teisių atėmimas ar konclagerių bausmė. 
Jaunimas tik nuo 21 metų galės pirktis 
alkoholinių gėrimų.

Alkoholis yra priežastis ankstyvų mir
čių, skyrybų ir kriminalinių nusikaltimų. 
Statistikos duomenimis, rusas vidutiniš
kai išgeria 8 litrus gryno alkoholio metuo
se.

planuojame jau rudenį vėl pradėti koncer
tus su žymiai atnaujintu repertuaru. Tai 
dabar Leo skubiai ruošia „Gėriau alutį“, 
„Kas pakorė supuoklėles“, „Kai aš turė
jau kaime mergelę“, „Siuntė mane moti
nėlė“, „Oi, giria, giria“, „Bėkit, bareliai“.

Užkalbiname Paulių apie jo didžiąją 
meilę: Čiurlionį. Juk Paulius ne tik pasi
šventęs choro vadovas, bet ir labai geras 
ir jautrus pianistas. Ir jis per savo kon
certus vis daugiau supažindina klausyto
jus Olandijoje ir už jos ribų su lietuvių 
tautos genijumi ir pasididžiavimu; kom
pozitoriumi ir dailininku, sujungusiu sa
vyje tiek daug prosenovės tradicijų, pada
vimų mitų ir pranašysčių.

— Mane — sako Paulius — iki širdies 
gilumos jaudina Čiurlionio regintysis sim
bolizmas, jo regėjimai, kurie ir skamba, 
ir traukia akį tiesiog hipnotizuojančiais 
vaizdais su tokia sudėtinga ir be galo lie
tuviška metafizika. Su Čiurlioniu lyg grįž
ti į tolimiausią tautos senovę, į pro-indo- 
europiečių pirmuosius kūrybinius žygius 
ir žygdarbius. Čiurlionis man yra taip pat 
ir Lietuvos, lietuvių tautos istorikas ir 
giluminis psichologas.

Būtų nepilna pasakoti apie „Dainą“ ne
paminėjus vieną iš jos iniciatorių — kū
rėjų, galbūt pirmiausia davusiu progą at
sirasti šitam didžiulės reikšmės kolekty
vui. Čia turime galvoje ansamblio „už
sienio reikalų minister*;“ ir tuo pačiu me
tu vieną iš „Dainos“ pagrindinių daini
ninkų, Janą Sleumerį. Tai iš jo pirmiau
siai sužinojome apie naujo boso atradi
mą ir įsijungimą į ansamblio eiles.

Bet dabar vis labiau bręsta reikalas 
priminti „Dainos“ pirmapradininką. čia 
dalykas liečia R. Van der Meulen, olandų 
Karališkosios Mokslų akademijos narį ir 
seniausio Olandijos universiteto — Leide
ne Balto-Slavistikos profesorių, kuris be
veik prieš 80 metų apgynė disertaciją apie 
„Gamtinius palyginimus lietuvių dainose 
ir raudose“. Greit žadame plačiau papa
sakoti mūsų skaitytojams apie šitą liau
dies meno įžvalgų mylėtoją, kuris dar 
caro laikais, persekiojant lietuviškąjį raš 
tą, vos atsiradus galimybei platinti lietu
viškas knygas, atspausdintus normaliu 
lotynišku šriftu, dukart aplankė tada dar 
caro pavergtąją Lietuvą. Pasistengsime 
palyginti jo ten anais laikais užtiktą ti
krovę su dabartiniu Lietuvos pavergimu.

Bet apie tai teks pakalbėti jau tolimes
nėse mūsų korespondencijose.

I. Kaplanas

PRIVATI GAMYBA
SULIKVIDUOJA MARŠKINIŲ 

FABRIKĖLĮ

Kinijos vyriausybė šiandien įvairiais 
būdais skatina privačią iniciatyvą ir ima 
naudoti „kapitalistinius“ metodus. Vilniu
je ar Kuršėnuose, kaip ir Maskvoje, priva
ti iniciatyva tebėra „nuodėmė“ už kurią 
baudžiama. Tai neseniai patyrė broliai 
Antanas ir Julius Šimberevičiai, Kuršė
nuose įsteigę marškinių ir baltinių fabri
kėlį. Jų veikla baigėsi, kai milicininkai 
vieną ankstų rytą sustabdė raudonus Ži
gulius, skubančius Rygos link. Bagažinėje 
rasti 84 šimberevičių gamybos marškiniai, 
o Juliaus šimberevičiaus „dačoje“ — dar 
didesnės gaminių atsargos.

Prie savo gaminių, kaiip, pvz., prie marš
kinių kišenėlės, Šimberevičiai prisiūdavo 
spalvotą juostelę su savo firmos pavadini
mu — „Montana“. Kaip, esą, aiškino bro
liai gamintojai, dalis Lietuvos vartotojų 
ieško rinkoje etiketės, „ypač jei ji užsie
nietiška, firminė“. Nors kartais aiškiai 
matyti, kad džinsai „Vilkaviškio darbo,“ 
bet jeigu jiems ant sėdynės uždėta „Vran- 
gler“ etiketė, kai kurie pirkėjai už tokius 
džinsus turgelyje pasirengę keliskart dau
giau sumokėti — rašo pasipiktinęs „tary
binis žurnalistas“ Sigitas Blėda.

Įsteigę Kuršėnuose savo fabrikėlį, bro
liai Šimberevičiai jame įdarbino savo šei
myną. Ten plušo jų motina ir „niekur ne
dirbanti“ jos marti. Nuo nekviestų paša
liečių fabrikėlį saugojo vilkšunis. Kol vi
sa tai sustabdė „tarybinio teisingumo“ 
ranka, ,Už siuvimą be verslo pažymėjimo* 
abu broliai buvo nubausti piniginėmis 
baudomis. Kaip Maskvoje, taip ir Kuršė
nuose! O Kinijos komunistinė valdžia to
kį karą prieš privačią iniciatyvą jau nu
traukė... (Elta)

LIETUVIŲ KILMĖS GRAŽUOLĖ
Venesuelos gražuolės titulas šiais me

tais atiteko lietuvių kilmės Silvijai Marti
nes. Jos motina Angelė Stepulionytė de 
Martines.

Varšuvos televizijos žiūrovai su di
deliu susidomėjimu stebėjo amerikie
čių gamybos serijinį nuotykių filmą 
„Šogun“, kai staiga vietoje aktoriaus 
Ričardo čemberleino, filme atliekan
čio 17-to amžiaus anglų jūreivio vaid
menį, veido televizijos ekrane pasiro
dė lenkų „Solidarumo“ vėliava su už
rašu „Solidarumas tebegyvuoja“, šį te
levizijos kadrą žiūrovai galėjo matyti 
apie minutę laiko, po to jis vėl išnyko. 
Tai iš tikrųjų buvo ženklas, kad „Soli
darumas“ dar tebeegzistuoja ir kad 
ši uždrausta organizacija atrado nau
jų būdų apie tai pranešti plačiajai vi
suomenei. Vienas „Solidarumo“ akty
vistas Vakaruose taip išsireiškė apie 
uždraustos lenkų profsąjungų organi
zacijos veiklą: „Tokie .Solidarumo1 
veiksmai labai kelia šios organizacijos 
autoritetą Lenkijoje. Kiekvienas vie
šas antausis valdžiai gyventojų tarpe 
sukelia pritarimo ir džiūgavimo ban
gą ir kartu rodo, kad kova už žmonių 
teises dar nebaigta“.

1981-ais metais, generolui Jaruzels- 
kiui šalyje įvedus karo stovį, visais bū
dais buvo stengiamasi užgniaužti „So
lidarumo“ veiklą. Susidorojimas su 
šios organizacijos nariais tebevyksta 
dar ir dabar. Gegužės mėnesio pabai
goje Gdanske buvo teisiami trys „So
lidarumo“ aktyvistai. Jie buvo suimti 
prieš keturis mėnesius, juos apkalti
nus tuo, kad neva savo veiksmais jie 
kurstę visuomenę ir bandę suorgani
zuoti nelegalias protesto demonstraci
jas. Jiems gresia ipenkeri metai kalėji
mo.

Po kunigo Popieluškos nužudymo 
„Solidarumo“ veikla vėl pagyvėjo, ši 
organizacija dabar pradėjo naują, val
džią labai piktinančią akciją — radijo 
ir televizijos pagalba „Solidarumas“ 
siekia informuoti Lenkijos piliečius 
apie savo veikią bei tikslus ir tuo pa
čiu labiau populiarinti savo vardą. 
Varšuvoje, Gdanske, Krokuvoje ir ki
tuose didesniuose Lenkijos miestuose 
„Solidarumo“ nariai daugiabučiuose 
namuose iškabinėja lapelius, kuriuose 
nurodoma „Solidarumo radijo“ laidų 
bangų dažnumai ir transliacijos lai
kas. Pogrindžio aktyvistai viešuose pa
statuose įmontuoja iš Vakarų slapta 
atgabentus portatyvinius radijo ir vi-1 
deo siųstuvus. Šie siųstuvai dirba to-1

NUDISČIŲ PLIAŽAS PALANGOJE
Nudistėmis Palangos pliaže susidomė

jo Maskvoje leidžiama „Literatunnaja ga- 
zieta“, o iš to laikraščio ir pasaulinė spau
da. Vakariečiams pasirodė labai pikantiš
ka, kaip atrodo tos sovietinės nudistės.

Bet sovietų rašytojų sąjungos organas 
buvo susirūpinęs ne pačiomis nudistėmis, 
nes tai pagal Darvino mokslą yra visai 
natūralu, bet tuo faktu, jog Palangos nu- 
disoių pliaže vyksta nelegali prekyba. Nu
distės parduoda gintarą, moteriškus ir vy
riškus rūbus, visokiausius naudotus daik
tus, prieskonius, o taip pat kitokias „defi
citines“ prekes. Parduodamų daiktų kai
nos yra tiesiog astronomiškos. Ligšiol pre 
kiautojoms sekėsi visai neblogai, nes mi- 
iicininikai, net ir pritaikę savo išvaizdą 
pirie aplinkos, negalėjo įeiti į nudisčių 
pliažą. Milicininkių Palangoje yra mažai, 
o, be to, negalima iš jų reikalauti, kad ei
damos tarnybines pareigas nusirengtų. Pa 
galiaiu, milicininkai, o tuo laibiau milicinin 
kės, nuogai nusirengę nepadarytų didelio 
įsipūdžio pliaže esančioms nudistėms ir 
juodos rinkos prekiautojoms.

Sovietų rašytojų organas nudisčių plia
žą vadina vasarviete. Pagal oficialius so
vietų duomenis, Sovietų Sąjungoje yra ke
lios vasarvietės su pliažais nudistėms, bet 
tik Palangoje nudisčių turgus. Tik ten ra
site pardavėjų, kurios vasarotojų porei
kiams nėra abejingos, operatyviai aprūpi
na tarybines moteris deficitinėmis pre
kėmis.

PLAUČIAMS...
Praėjusio karo metu anglų karinin

kas pasiuntė pasižymėjusį kare airį su
naikinti strateginę vokiečių geležinke
lio stotelę.

Tą pačią naktį airis grįžo ir pranešė, 
kad uždavinį įvykdė.

— Ar tikrai? — netiki karininkas. 
— Mes čia negirdėjome jokio sprogi
mo. ..

— Be sprogimo, pone kapitone. 
Stotis negali veikti — aš išvogiau vi
sus bilietus.

Žmona vyrui:
— Jonai, duodu tau paskutinį įspė

jimą. Priešpaskutinę naktį tu grįžai tik 
vakar. Paskutinę naktį grįžai šiandien, 
šiąnakt, jei grįši rytoj — manęs ne 
berasi! 

kiti pat bangų dažnumu kaip ir valsty
biniai, be to, juose įtaisytas laiko me
chanizmas automatiškai įjungia ir iš
jungia šiuos prietaisus norimu laiku. 
Kol milicija suranda (ir jeigu jai iš vi
so pasiseka surasti) šiuos siųstuvus, 
„Solidarumo“ aktyvistų jau nė kvapo 
nebūna likę, o užprogramuotos laidos 
jau seniai perduotos. Viena „Solida
rumo“ grupelė iš Silezijos buvo ypač 
išradinga; ji pakabino radijo siųstuvą 
ant oro baliono. „Girdimumas buvo 
labai puikus“ — trindamas iš pasiten
kinimo rankas, pareiškė vienas „Soli
darumo“ aktyvistas.

„Solidarumo“ sabotuotojai taip pat 
prijungia magnetofonus prie viešuose 
pastatuose esančių susirinkimų salių 
vidaus radijo tinklo ir tokiu būdu per
duoda „Solidarumo“ laikinojo koor
dinacinio komiteto vadovų pasisaky
mus. Kol milicija suranda trukdymo 
šaltinius, kartais praeina geras pusva
landis ir per tą laiką suspėjama susi
rinkusiems perduoti norimą žinią. 
Taip įvyko „Solidarumo“ bastionuose: 
netoli Varšuvos esančioje plieno liejy
kloje „Hutą Varšava“ ir traktorių ga
mykloje „Ursus“.

Pagyvėjo antivyriausybinė veikla ir 
aukštosiose mokyklose. Vakarus pasie
kė apie 30-mt nelegalių aukštosiose 
mokyklose išspausdintų leidinių, ku
riuos išleido pogrindžio jaunimo orga
nizacija. „Solidarumo“ vadovai, siek
dami sujungti studentų ir jaunų dar
bininkų kovą prieš totalistinį režimą 
Lenkijoje, įkūrė taip vadinamą „Ko
vojančio jaunimo sąjungą“, šioje ko
voje irgi neapsieinama be aukų: gegu
žės mėnesį dvylika Gorzov Vielkopols- 
ki miesto studentų buvo suimti, juos 
apkaltimus „viešu vyriausybės atstovų 
įžeidimu“.

Be šios naujos veikimo taktikos 
„Solidarumas“ neatsisakė ir senų, iš
mėgintų metodų. Virš susirinkusios 
minios galvų ijie išbarsto atsišaukimų 
lapelius bei pastoviai spausdina perio
dinius leidinius. Pvz., savaitinis „Soli
darumo“ biuletenis „Tygodnik Mazov 
še“ yra leidžiamas 40.000-ių egzem
pliorių tiražu. Jame rašoma apie areš
tus, pateikiama informacija apie strei
kus ir „Solidarumo radijo“ laidų lai
ką. Du žinomiausi uždraustos prof, 
sąjungų organizacijos žurnalai „Va-

PERSEKIOJIMAI
Austrijoje veikianti nepolitinė organi

zacija — Tarptautinė žmogaus teisių są
junga — pranešė, kad 1984 metais Sovie
tų Sąjungoje ir jos valdomuose kraštuose 
žymiai sugriežtintos represinės priemonės 
prieš įvairių religinių bendruomenių tikin
čiuosius, jų dvasininkus. Sugriežtėjo ir 
religinės laisvės varžymai. Organizacijos 
nuomone, nėra pagrindo tikėtis, kad pa
dėtis pagerėsianti Gorbačiovą paskyrus 
sovietinės ivaldžios vadovu.

Tarptautinė žmogaus teisių sąjunga 
Austrijoje pastoviai seka religinės laisvės 
ir kitų pagrindinių žmogaus teisių pažei
dimus pasaulyje, konkrečiai rūpinasi dėl 
savo religinių ar kitokių įsitikinimų per
sekiojamų asmenų atvejais. Sąjunga yra 
įregistravusi apie aštuonis tūkstančius to
kių atvejų, iš kurių apie šeši šimtai lie
čia asmenis Sovietų Sąjungoje ir jos val
domuose kraštuose. Yra rūpinamasi pa
dėti išlaisvinti sąžinės belaisvius arba pa
gerinti jų kalinimo sąlygas, arba išgauti 
jiems leidimus išvykti į Vakarus. Kai ku
riais atvejais ši akcija jau yra davusi tei
giamų rezultatų. Sąjunga yra paraginusi 
Otavoje vykusios tarptautinės žmo- 

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO „ARAS“

KONCERTAI
D. BRITANIJOJE

Škotijoje: Bellshill, Cardinal Newman Theatre,
šeštadienį, liepos 27 d. 7 v.v.

Nottinghame: Ukrainiečių klube, 31 Bentimck Rd.,
sekmadienį, liepos 28 d. 5 v.v.

Londone: Chelsea Old Town Hall, King’s Rd., S.W.3. 
penktadienį, rugpjūčio 2 d. 7 v.v. 

Art. požem. stotis: Sloane sq.
Londone bilietus bus galima gauti prie įėjimo arba 
užsisakyti iš anksto pas Z. Jurą, 11 London Lane, 

Bromley, Kent, BRI 4HB. telef. 460 2592.
Bilietų kainos 2.50 ir 3.50 sv.

cat“ ir „Spectator“ nušviečia politi
nius, socialinius ir ekonominius klau
simus. Minėtuose žurnaluose lenkai 
dabar gali pasiskaityti apie Il-ojo Pa
saulinio karo metu nužudytus lenkų 
karius bei Varšuvos sukilimą, istori
nes žinias, kurios neminimos arba ten
dencingai iškreipiamos oficialioje Len
kijos spaudoje.

Pogrindžio leidyklos 1982-1984-tų 
metų laikotarpiu Lenkijoje išleido ir 
išplatino 690-mt knygų, jų tarpe Alek
sandro Solženitsino, 'Milovano Džilo 
ir Mareko Novakovskio kūrinius. No
vakovskio novelių rinkinys „Praneši
mas apie karo stovį“ tapo Lenkijos po
grindžio literatūros bestseleriu ir susi
laukė gero įvertinimo Vakaruose.

Pogrindžio spaudos leidėjai susidu
ria su aibe sunkumų ir pavojų. Gegu
žės mėnesį buvo suimtas stambiausios 
pogrindžio leidyklos vadovas, o jo 
žmona buvo „atsitiktinai“ išstumta iš 
važiuojančio traukinio ir sunkiai su
žeista. Neseniai Lenkijos Vidaus rei
kalų ministras česlavas Kiščakas pa
reiškė Seime: „Mes nenorime turėti 
politinių kalinių Lenkijoje. Mes daug 
kartų kreipėmės į tuos žmones sų pra
šymu, kad jie pagaliau ateitų į protą 
ir dar kartą įspėjome juos apie anti- 
vyriausybinės veiklos pasėkas. Mes ir 
ateityje nenustosime kovoję prieš ar
domąją veiklą Lenkijoje“.

Beje, šiuos pareiškimus Lenkijos 
valdžiai nėra taip lengva įgyvendinti: 
dauguma „Solidarumo“ medžiagos 
yra atspausdinama gamyklose, biu
ruose ir net vyriausybinėse įstaigose. 
Norint užgniaužti pogrindžio veiklą, 
valdžiai tektų į kalėjimus uždaryti 
tūkstančius aktyvistų, kas labai pa
kenktų dabartiniam Lenkijos siekimui 
pagerinti santykius su Vakarais, tad 
galima teigti, kad vyriausybė greitu 
laiku vargu ar ryšis galutiniam susido
rojimui su „Solidarumu“.

Visgirdą

MOKSLINĖ KONFERENCIJA 
TAUTINĖS SĄMONĖS IŠLAIKYMUI
PLB švietimo ir tautinio auklėjimo ko

misija š.m. rudenį rengia mokslinę kon
ferenciją tautinės sąmonės išlaikymui. 
Konferencijoje numatoma vystyti ketu
rias pagrindines temas: 1. Empirinis išei
vijos veidas, 2. Socialiniai mokslai apie 
tautini identitetą, 3. Tautinis sąmoningu
mas palyginamoje perspektyvoje, 4. Mo
dernių metodų ir priemonių taikymas tau
tinio auklėjimo sistemoje. Į konferenciją 
kviečiami viso pasaulio Lietuvių Bendruo
menių švietimo vadovai, lituanistinių mo
kyklų direktoriai, mokytojai, jaunimo or
ganizacijų, tautinių šokių grupių, chorų, 
sporto klubų vadovai. Tautinis auklėji
mas nesiriboja lituanistinėm mokyklom, 
todėl konferencijos dalyviai turėtų atsto
vauti pagrindinėms visuomenės institu
cijoms.

gaus teisių konferencijos dalyvius 
ypatingu būdų patikrinti, kaip Helsinkio 
konferencijos baigiamąjį aktą pasirašiu
sios valstybės konkrečiai vykdo savo įsi
pareigojimus religinės laisvės apsaugoji
mo srityje. Sąjunga taip pat pasiūlė, kad 
Helsinkio aktą pasirašę kraštai sudarytų 
tarptautinę komisiją žmogaus teisių vyk
dymui tikrinti, paskelbtų humanitarinės 
pagalbos teikimo persekiojamiems asme
nims chartiją ir deklaraciją, kuria būtų 
pabrėžiama kiekvieno piliečio teisė pavie
niui ar jungiantis į atitinkamus komite
tus tikrinti, kaip yra vykdomi Helsinkyje 
prisiimti įsipareigojimai žmogaus teisių 
apsaugojimo plotmėje.

(Kipa)
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LI ETŲ VIS Toronto „Aras“

Kronika
KAS—KADA —KUR
10-jl Skautų-skaučių vasaros stovykla 

Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Pabaltlečių Taikos Ir Laisvės ryžto žy
giu Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

D. Britanijos Lietuvių diena Bradforde
— rugsėjo 14 d.

Lietuvių valkų vasaros stovykla Vokie
tijoje — liepos 28 — rugpjūčio 10 d., Ro
muvoje, Huettenfelde.

Lietuvių kultūros instituto mokslinė 
konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

Toronto lietuvių vyrų choro „Aras“ 
koncertai D. Britanijoje: Škotijoje — 
liepos 27 d., Nottinghame — liepos 28 d., 
Londone — rugpjūčio 2 d.

32-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.

PALIKIMAS TAUTINĖS PARAMOS 
FONDUI

A.a. Antanas Skamarauskas, praeitais 
•metais miręs Lietuvių Sodyboje, pagal 
testamentą paliko Tautinės Paramos Fon
dui 7850 svarų sterlingų.

Testamento vykdytojai p.p. J. Alkis ir 
S. Nenortas minėtą sumą pervedė Tauti
nės Paramos Fonrui. TPF valdyba reiškia 
jiems padėką.

REIKIA SUMANAUS VEDĖJO
Lietuvių Sodyba yra gražioje Hamp 

shire apylinkėje. Ji apima daugiau 
kaip 50 akrų žemės plotą su sodais, 
daržais, pievomis, miškais, ežeriukais, 
plaukiojimo baseinu, stovyklaviete, 
šaudyklomis ir įvairiais priestatais. 
Rūmuose yra salė, valgykla-restora- 
nas, barai, kambariai atostogauto
jams ir tarnautojams, čia aptarnau
jami ir nuolatiniai apsigyvenę pensi
ninkai.

Sodyba tarnauja lietuvių visuome
nei, o ypač jos jaunimui. Sodyboje 
lankosi nemaža ir anglų svečių. Vei
kia DBLS skyrius, meškeriotojų, tai
kliųjų šaulių bei kiti klubai. Sodyboje 
rengiami Sekminių sąskrydžiai, vyks- 
(ta pkautų stovyklos, jaunimo „Lith- 
exai“, įvairūs priėmimai bei subuvi
mai.

Busimasis Sodybos vedėjas turėtų 
būti malonaus būdo, sumanus, nusi
manyti sąskaityboj, sugebantis vado
vauti ir žinoti lietuvių ir anglų kalbas. 
Jo atsakomybėje Sodybos reikalai, 
pensininkų gerbūvis, atostogautojų, 
valgyklos-restorano ir barų klientūra.

Alga ir kitos sąlygos pagal susitari
mą.

Kreiptis į LNB-vę, Lithuanian 
House Ltd., 2, Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT.

Londonas
MIRĖ DAIL. V. JOKŪBAITIS

Londone mirė dali. Vincas Jokūbaitis. 
Paskutiniu metu jis sunkiai sirgo. Palaido 
tas liepos 9 d.

DVI PREMIJOS BARĖNIENEI
Ealingo Meno Tarybos suorganizuotoje 

meno parodoje, kurios ruošą pinigais pa
rėmė Marks & Spencer, Pickford Travels, 
Glaxo, Loyds Bank ir kitos biznio įstai
gos, M. Baronienei buvo paskirtos dvi pre
mijos už paveikslus „Raudoni obuoliai“ 
ir „Stelmužės ąžuolas“.

Premijuotąjį „Stelmužės ąžuolą“ viena 
biznio firma pasiėmė savo reprezentaci
nėms patalpoms papuošti.

S. Bosikis

PADĖKA
Brangiam sūnui ir broliui Ramūnui tra
giškai mirus, nuoširdžiai dėkojame mie
liems tautiečiams, pareiškusiems užuo
jautas žodžiu ir raštu ir dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Liūdinti Girėnų šeima

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

MIRĖ J. PETKEVIČIUS
Važiuodamas motociklu į darbą, eismo 
nelaimėje žuvo Stargardo lietuvis Jonas 
Petkevičius. 62 m. amžiaus tautietis bu
vo kilęs nuo Širvintų. Palaidotas gegužės 
13 d.

Manchesteris
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
L.K.V. Ramovė liepos 20 d., 6 vai. vak., 

Manchesterio Liet. Soc. klube rengia 
Dariaus ir Girėno minėjimą.

Programoje H. Vaineikio paskaita. Ta 
pačia proga atsilankys ir sesės iš Not- 
tinghamo.

Prašome visus kuo gausiau dalyvauti.
Skyriaus valdyba

W olver hamptonas
PAMINĖTI IŠVEŽTIEJI

Skaudūs birželio mėnesio įvykiai ir ru
sų įvykdytas smurtas prieš taikingai gy
venusią lietuvių tautą buvo plačiai pami
nėtas Wolverhamptono DBLS skyriaus. 
Nors vvolverhamptoniečiai nėra stiprūs 
narių skaičiumi ir meninėmis pajėgomis, 
bet šiam vakarui buvo kruopščiai pasi
ruošę. Net blogas oras ir kukli salė neat
baidė pasiryžusių šiuos įvykius paminėti.

Pradėdamas šį vakarą, Sk. pirm. J. Ber 
tašius pakvietė E. Šovą tartį žodį. Centro 
valdybos vardu E. šova perdavė visiems 
sveikinimus, o skyriaus valdybai palinkė
jo didžiausios sėkmės ateityje.

H. Vainys paskaitą paįvairino savo pa
ties pergyvenimais birželio įvykių metu. 
Nors dar būdamas tik jaunuolis prisiminė, 
kaip po išvežimų lietuviai partizanai ban
dė atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Ta 
lentingas kalbėtojas, lietuviškai nesupran
tantiems, paskaitą pakartojo angliškai.

Po trumpos pertraukos prasidėjo meni
nė dalis. Pradžiai jaunuoliai paskaitė 
šiam vakarui pritaikytos poezijos ir pa
grojo bei padainavo keletą liaudies daine
lių.

P. Jazukevičiaus dramatiška poezija 
privertė vėl visus pergyventi birželio įvy
kių tragediją.

Duetas „Rūta“ (G. Aleknavičienė ir B. 
Bishop) padainavo liūdną „Sibiro trem
tinio dainą“ ir visiems žinomą melodingą 
„Gintarais nusėtas mūsų krantas“.

Toliau, „Gintaro“ vyrų dvi dainos, ku
rių „Toli už girių“ palydėjo visa publika.

Vėl „Rūta“ padainavo jau kitokiu mo
tyvų, populiarėjančias liaudies dainas: 
„Nuo purienų“ ir „Gieda gaideliai“ — 
žemaičių dainą. Prie antrosios prisidėjo 
ir V. Aleknavičius, šios senoviškos dainos 
klausytojų buvo labai šiltai priimtos.

Pagrindinę programos dalį atliko „Gin
taro“ choras, padainuodamas keletą pa
triotinių ir keletą linksmesnių dainų.

Pertraukoje O. Jasiukevičiūtė-Hill pa
deklamavo Putino „Vargingos tėvynės vai
kai“.

Programa užbaigta „Marija, Marija“ ir 
Tautos Himnu.

Choristai buvo pavaišinti karšta vaka
riene, o kiti galėjo pavalgyti lietuviškų 
grybų su kopūstais.

šio vakaro organizavimu rūpinosi A. 
ii' G. Ivanauskai, o už skanius užkandžius 
turime padėkoti skyriaus narėms J. Bud- 
ninkienei su dukra, H. Bundonienei ir M. 
Svederskienei. Prie maisto paruošime pri
sidėjo ir Wolverhamptono Moterų d-jos 
pirm. N. Narbutienė.

Turtingą loteriją pravedė V. Bundonis.
Vaišių metu buvo grojama lietuvių liau

dies muzika.
Be nottinghamiečių autobuso, buvo sve

čių iš Derby, Stoke on Trent, Birminha- 
mo, Boltono ir kitur.

Labai artimai, draugiškai ir šeimyniš
kai praleistas vakaras. Tragedijos visuo
met sujungia tautas, o birželio įvykių 
tragedija dar daugiau sucementavo lietu
vių tautą prieš svetimuosius įsibrovėlius. 
Ta artimumo dvasia ir vienybė galima 
buvo jausti šio vakaro gilumoje.

Toronto lietuvių vyrų choras „Aras“, vadovas V. Verikaitis, liepos 28 — rugpjūčio 2 d. koncertuos D. Britanijoj

Pirmosios choro repeticijos pradė
tos 1978 m vasario mėnesį. Chorui va
dovauja muzikas-solistas Vaclovas 
Verikaitis. Pirmą kartą choras pasiro
dė 1978 m. balandžio 22 d. Tilsonbur- 
go lietuviams. Gegužės 6 d. surengtas 
Koncertas Toronto Lietuvių namuose, 
dalyvaujant solistui Pavasariui iš Los 
Angeles. 1979 m. gegužės 12 d. suren- 
tos choro krikštynos su koncertu To
ronto Lietuvių namuose. Krikšto tė
vais buvo J. Danaitis, O. Delkus, muz. 
S. Gailevičius, A. Katkienė, muz. A.

Bradfordas
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Liepos 14 d., 2.30 v., Bradfordo kate
droje prasideda tradicinė Pavergtųjų Tau
tų savaitė. Po pamaldų bus eisena prie 
Nežinomojo kareivio paminklo.

Liepos 14 d. iki 21 vai. bus pakeltos tau
tinės vėliavos prie Bradfordo miesto val
dybos rūmų. Liepos 21 d. 20 vai. Ukrainie
čių salėje, 171 Legram Lane, ruošiamas 
minėjimas su menine programa. Įėjimas 
nemokamas.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti.
Lietuvių atstovas P.T. komitete.

VYTIES KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Liepos 21 d., sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
šaukiamas pusmetinis Vyties klubo na
rių susirinkimas.

Dienotvarkėje pranešimai ir einamieji 
klubo reikalai.

Nariai kviečiami gausiai dalyvauti.
Vyties klubo valdyba

Nottinghamas
BENDROS VAIŠĖS

Liepos 30 d., 7 vai. vak., Ukrainiečių 
klube, 30 Bentinck Rd., rengiamas priė
mimas Toronto lietuvių vyrų chorui 
„Aras“. Vietos lietuviai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti ir pabendrauti su sve
čiais.

Registruotis iki liepos 25 d. pas bet ku
rį skyriaus valdybos narį, arba pas K. Bi- 
vainį (tel. 411119). Kaina tik 3 sv. asme
niui.

Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Gloucesteryje — liepos 13 d., 12 vai., 

Šv., Petre, London Rd.
Stroude — liepos 13 d., 17 vai., Beeches 

Green.
Nottinghame — liepos 14 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Eccles — liepos 14 d., 12.15 vai.
Nottinghame — liepos 21 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — liepos 21 d., 14 vai., Bridge 

Gate.

PADĖKA
Didžiai gerbiamai ir mielai poniai So

fijai Jelionienei atsiuntusiai savo ir pen- 
kerių ukmergiškių mano poezijos bičiu
lių (Petro Griganavičiaus, Vytauto Grau
žinio, Antano Rimavičiaus, Vinco Šarkos 
ir dr. Petro Žliobos) 150 dolerių dovaną 
tariu nuoširdų lietuvišką ačiū!

Jūsų Vladas šlaitas
1985.VI.27, Lietuvių Namai, Londonas. 

ir O. Mikulskiai, A. Senkus ir muz. D. 
Viskontienė.

Iš mažo 24 vyrų vieneto „Aras“ iš
augo į stiprų 52 choristų meninį viene
tą. 8 metų laike „Aras“ pasirodė 69 
kartus, aplankydamas ne tik visas žy
mesnes Kanados lietuvių kolonijas, 
bet ir Amerikos lietuvius Čikagoje, 
Klevelande, Niujorke, Worcesteryje ir 
kitur.

Choras „Aras“ 1981 m. spalio mė
nesį išleido plokštelę „Aras...toli nuo 
tėvynės“. Daug choro dainų harmoni

KVIETIMAS
Štai ir vėl jau esame 36-tosios tra

dicinės Europos rajono skautų ir 
skaučių vasaros stovyklos išvakarėse. 
Stovykla įvyks 27 liepos — 3 rug
pjūčio dienomis.

Mielus tėvelius, rėmėjus, kurie ne
pailstamai remia mūsų stovyklas pini
gine parama, o taip pat ir visą lietu
višką visuomenę, maloniai kviečiu 
aplankyti mus stovyklaujančius Lie
tuvių Sodyboje, ypač per stovyklos už
darymo iškilmes ir laužą,

ŠEŠTADIENį,
RUGPJŪČIO 3 D., 3 V. P.P.

Lauksime visų. Iki pasimatymo 
skautų stovykloje.

Vis budžiu!
y. S.B. Vaitkevičius

LSS Europos Rajono Vadas

AUKOS STOVYKLAI
Ps. I. Gerdžiūnienė, pirisiųsdama 31 sv. 

ir 50 penų Bradfordo apylinkės skautiškos 
idėjos rėmėjų aukas, sveikina ir siunčia 
stovyklautojams linkėjimus.

AUKOTOJAI: A.I. Gerdžiūnai, B. Kuz- 
minskaitė po 5 sv., P. Vasis, S,E. Sasnaus
kai po 2 sv., S. Banitis, V. Rekežius, A. 
Brazdeikis, V. Zdanavičius, C. Vaicekaus
kienė, A. Traška, R. Vaičekauskaitė, R. 
Grybas, A. Bučys, Vyt. Gurevičius, F. 
Sasnauskaitė, J. Garby, „Z“, J. Adamonis, 
A. Kadžionis, J. Siauka po 1 sv., D. Pucys 
— 50p. A.M. Tirevdčiai, gyv. Derbyje, ■— 
5 sv.

Skautiškos idėjos rėmėjams ir aukų 
rinkėjams reiškiamas nuoširdus ir skau
tiškas AČIŪ.

Rajono vadija

VISIEMS ŠIAURĖS ANGLIJOS 
LIETUVIAMS

Susitarus su Boltono, Leigh, Rochdale 
ir Manchesterio DBLS skyrių pirminin
kais, šių skyrių nariai ir apylinkės lietu
viai kviečiami kuo gausiau į SUSIRINKI
MĄ Manchesterio lietuvių klubo patalpo
se, 121 Middleton Rd., liepos 13-to, šešta
dienį , 5 vai. p.p.

Susirinkime dalyvaus Centro Valdybos 
narys E. Šova ir padarys platesnį apibū
dinimą šiuometinės DBLS ir LNB veiklos. 
Dalis laiko bus skirta klausimams ir atsa
kymams. 

zavo choro vadovas muzikas-solistas 
V. Verikaitis.

Prie choro pasisekimo daug prisidė
jo dabartinis akompanuotojas muzi
kas Jonas Govėdas. Anksčiau akom
panavę chorui: muzikas-kompozito- 
rius S. Gailevičius ir muz. L. Mar- 
tinkutė.

„Aro“ choro valdybą sudaro: diri- 
gentas-solistas V. Verikaitis, pirminiu 
kas V. Zadurskis, sėk. T. Stanulis, iž
dininkas V. Pečiulis, J. Karasiejus ir 
P. Butėnas.

Rochdale
NAUJAS ADRESAS

DBLS Rochdalės sk. pirmininkas D. 
Banaitis persikėlė į naują butą. Naujas 
adresas yra toks:

13, John Kemble Court, Manchester Rd., 
Rochdale, OL11 4QP. Tel. 33540.

LENKIJA
GDANSKO LIET. PAMALDOS

Birželio 23 d. Gdanske pirmą kartą bu
vo suruoštos lietuviškos pamaldos. Mišias 
atnašavo atvykęs iš Vroclavo kan. Alfon
sas Jurkevičius ir iš Olštyno — kun. Bro
nius Kuculis, neseniai turėjęs sunkią ope
raciją.

VROCLAVO LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

Birželio 2 d. Vroclave įvyko LVKD sky
riaus susirinkimas, kuriame dalyvavo 38 
nariai ir svečiai iš ščecino skyriaus. Iš
rinkta nauja sk. valdyba: pirm. Birutė 
Jurienė, sekretorius Antanas Žukauskas 
ir iždininkas Jonas Kašauskas.

Prieš susirinkimą visi dalyvavo lietu
viškose pamaldose.

Skaitytoju laiškai
KUR MŪSŲ LIETUVIAI?

Paskutiniaisias metais Nottinghame ir 
kitur matoma, kad lietuviai jau tingi at
eiti į rengiamus minėjimus. Šitie minėji
mai įvyksta tik ketetą kartų metuose, ir 
vis tiek beveik niekas neateina. Labai 
daug darbo įdeda rengėjai, ypač mano 
mama ir teta, kurios paruošia chorą. Mes 
turime daug repeticijų, o kai ateina mi
nėjimo diena — salė tuštoka.

Ar ne gėda? Kai buvau mažesnė — sa
lė būdavo pilna. O kodėl ne dabar? La
bai liūdna matyti, kad niekam daugiau 
nerūpi mūsų darbas ir vargas. Turbūt už 
poros metų jau niekas nepasirodys. Tada 
nebus daugiau minėjimų, choro pasirody
mų, neliks lietuviškumo ir lietuviai taps 
tikrais anglais.

Rimutė Gasperaitė, 13-kos metų.

JONO LIOBĖS PRAŠYMAS
Senam „Europos Lietuvio“ skaitytojui 

Jonui Liobei rugsėjo 22 d. sueis 89 metai. 
Ta proga jis labai norėtų, kad jį vienišą 
senuką (savo laiškuose visad pasirašo 
vienišas senas jaunuolis) kas nors iš DB
LS C. valdybos aplankytų.

Tuo pačiu jis dėkoja Londono moterų 
„Dainavos“ sambūriui už „Europos Lietu
vio“ prenumeratos sumokėjimą.

Jis taip pat reiškia viešą padėką LSS 
Europos rajono vadams ir skautams, ku
rie j‘į sveikino Vardo dienos proga, ir B. 
Murdosui už sveikinimą ir vaišes.
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